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GD-interview

Diergezondheid met boerenverstand
“Nou, en wat vindt ú ervan?” Een luisterend oor richting de melkveehouders als het bijvoorbeeld
om nieuwe producten gaat. Wat is goed, wat kan er beter, zowel voor bestaande als voor nieuwe
GD-producten. Daarom riep de GD in 2007 de Melkveehoudersadviesraad in het leven.
Bij de aanmaak van nieuwe producten is
de raad intensief betrokken, bijvoorbeeld
bij Tankmelk Uiergezondheid. Werkt het in
de praktijk? Heb je er echt iets aan op je
bedrijf? Heb je er het geld voor over? Er
wordt dus zowel getest op rentabiliteit als
op commerciële haalbaarheid.
De adviesraad bestaat uit twaalf leden, uit
elke windstreek een drietal. Een mix van
mannen en vrouwen, van meerdere leeftijdsklassen, en afkomstig van diverse typen
melkveebedrijven. Het zijn beslist geen
ja-knikkers, maar mondige sectordenkers:
wat is het beste voor de Nederlandse melkveehouderij. De leden zijn niet gehinderd
door andere functies. Dat is trouwens ook
een eis. Leden worden ook geselecteerd op
het feit dat ze nog minimaal tien jaar boer
willen blijven.

De Melkveehoudersadviesraad van de GD.

José Rompelberg
is met zijn 52 jaar de nestor van
de melkhoudersadviesraad. Hij
woont in het Zuid-Limburgse
Eijsden, vlakbij Maastricht. Daar
heeft zijn gezin samen met het
gezin van zijn broer Michel een
melkveebedrijf. Ze hebben op dit
moment zo’n 240 melkkoeien plus
bijbehorend jongvee. Ruim de helft
van hun areaal gras-en maïsland ligt in het aangrenzende
België.
“In de melkveehoudersadviesraad kijken we samen vooruit. De GD heeft bestaansrecht, ook in de toekomst, als ze
goed luistert naar haar klanten. Dat doet ze ook wel, maar
het kan altijd beter. Dankzij deze adviesraad kan de GD
zich bezighouden met ‘echt’ praktische zaken. Je kunt met
elkaar vrij discussiëren over bijvoorbeeld tarieven, dienstverlening, de toekomst van de GD. Het beste voorbeeld van
het effect van deze adviesraad is de grote aandacht voor
het flink verminderen van de hoeveelheid papier die de
GD naar de klanten stuurde, bijvoorbeeld in verband met
het veranderen van de gezondheidstatus van een bedrijf.
Ook is er meer duidelijkheid gekomen in de opbouw van de
nota’s.”

Angelique Pijnenburg
runt samen met haar man Kees
Huijben een melkveebedrijf in Oosteind, Noord-Brabant, met ongeveer
80 melkkoeien en bijbehorend
jongvee.
“Dankzij de adviesraad kunnen
we als melkveehouders open en
kritisch met de GD discussiëren
over nieuwe producten en over de
manier waarop de GD met haar producten bij de melkveehouders overkomt. We zijn een redelijk nuchtere, kritische
groep en echt allemaal geen grootgebruiker van GDproducten. Toch wordt onze inbreng erg gewaardeerd. We
hebben al een paar keer een product negatief beoordeeld,
waardoor het niet verder in ontwikkeling is genomen. Aan
de andere kant hebben we bijvoorbeeld adviezen geleverd
over de najaarsbijeenkomsten en studiegroepen van GDPlusZorg Extra. Ook hebben we inbreng over de manier van
communiceren met bijvoorbeeld folders. Dit lijkt resultaat
te hebben. Al met al kan de GD hierdoor dichter bij de
melkveehouders komen staan. We zijn nu bijna drie jaar
met elkaar op weg. Hierdoor worden we wellicht minder
kritisch. Daarom is het goed dat er nu ruimte komt voor
vernieuwing in de melkveehoudersadviesraad.”
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